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Jegyzıkönyv
Dunabogdány Község Önkormányzata Képviselı-testületének 2012. május 17-én
a Községháza nagytermében megtartott rendkívüli ülésérıl
Jelen vannak:

Pályi Gyula polgármester
Fekete Péter alpolgármester
Fehérvári Anna képviselı
Gräff Albertné képviselı
Heim Ferenc képviselı
Liebhardt András képviselı
Schuszter Gergely képviselı
Dr. Németh József jegyzı

Pályi Gyula köszöntötte a jelenlévıket, és megállapította, hogy a Képviselı-testület 7 fıvel
határozatképes.
Ismertette a napirendi pontokat. Javasolta a DMRV-vel kötendı szerzıdések tárgyú napirend
sürgısséggel történı napirendre vételét.
A Képviselı-testület 7 igen szavazattal, nem és tartózkodás nélkül elfogadta a napirendi pontokat.
Napirendi pontok:
1. Windt Gábor rehabilitációs központ és szálloda projekt. Településrendezési szerzıdés
megkötéséhez szükséges tanulmányterv elfogadása
Elıterjesztı: Pályi Gyula polgármester
2. Javaslat az önkormányzati rendeletekben meghatározott szabálysértési rendelkezések hatályon kívül
helyezésérıl
Elıterjesztı: Pályi Gyula polgármester
3. Hegyalja úti beékelıdött önkormányzati út (30/4 hrsz) forgalomképessé nyilvánítása, eladási
ajánlattétel
Elıterjesztı: Pályi Gyula polgármester
4. Dunaparti parkolási rend szabályozása a nyári fürdési szezon alatt
Elıterjesztı: Pályi Gyula polgármester
5. Dunabogdány község helyi építési szabályzatának és szabályozási tervének módosítása. A Bergmann
tó és a Stampok szabadidıpark koncepciója
Elıterjesztı: Pályi Gyula polgármester
6. Településrendezési tervek módosítása, A.D.U. Építész Iroda Kft. ajánlata
Elıterjesztı: Pályi Gyula polgármester
7. LVX-982 forgalmi rendszámú tehergépkocsi üzemeltetése
Elıterjesztı: Pályi Gyula polgármester
8. DMRV-vel kötendı szerzıdések
Elıterjesztı: Pályi Gyula polgármester
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9. Egyebek
Elıterjesztı: Pályi Gyula polgármester
1. Napirendi pont: Windt Gábor rehabilitációs központ és szálloda projekt. Településrendezési
szerzıdés megkötéséhez szükséges tanulmányterv elfogadása
Pályi Gyula köszöntötte Windt Gábort és Birkás Gábort, majd átadta a szót a meghívott vendégeknek.
Birkás Gábor építész-tervezı ismertette a rehabilitációs központ és szálloda projekt terveit. A területen
– mely a bányától délre helyezkedik el, 26 ha mérető, részben Natura 2000 védelem alatt áll, ún.
pufferzóna – földszint és egy emelet, továbbá két pinceszintbıl álló épületet terveznek, figyelemmel a
természeti értékek megóvására is. Elsıdlegesen 60-90 szobás rehabilitációs központ, emellett pedig 120
szobás 5 csillagos szálloda, illetve az ezekhez kapcsolódó rendezvény-terület és mélygarázs kap helyet az
épületben. A beépített terület 4700 m2, ez 1,6 %-os beépítési %-ot jelentene. A terület Kr övezeti
besorolását kérik, ennek finanszírozását is a beruházó vállalja. Kb. 100-120 új munkahely jönne létre a
komplexumban.
Gubán Sándor fıépítész tájékoztatta a Képviselı-testületet, hogy a belterületi határon kívül, természeti
környezetben valósul meg a beruházás, különleges rekreációs terület besorolás alatt, amire új, önálló
övezeti szabály alkotása indokolt. A meglévı Kr egy speciális területrész rendezése céljából jött létre,
más volumenő és jellegő fejlesztés érdekében.
Fehérvári Anna azt kérdezte, hogy a bánya közelsége mennyiben jelent nehézséget.
Windt Gábor elmondta, hogy nem befolyásolja a projektet, az elsıdleges zónán kívül esik a terület,
továbbá a robbantások gyakorisága is csökkent, technológiája pedig sokat változott, fejlıdött az évek
folyamán.
A Képviselı-testület 7 igen szavazattal, nem és tartózkodás nélkül elfogadta a határozati javaslatot.
51/2012. (V. 17.) önkormányzati határozat
Dunabogdány Község Önkormányzatának Képviselı-testülete úgy dönt, hogy a tervezett
Dunabogdányi Rehabilitációs Központ projekt koncepciótervét támogatja, egyúttal felhatalmazza
a polgármestert, hogy a településrendezési szerzıdés elıkészítéshez szükséges egyeztetéseket,
tárgyalásokat a beruházni szándékozóval folytassa le a fıépítész és a jegyzı közremőködésével.
Felelıs: Pályi Gyula polgármester
Határidı: a döntést követı 60 napon belül
2. Napirendi pont: Javaslat az önkormányzati rendeletekben meghatározott szabálysértési
rendelkezések hatályon kívül helyezésérıl
Dr. Németh József tájékoztatta a Képviselı-testületet, hogy az új szabálysértésekrıl, a szabálysértési
eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerrıl szóló 2012. évi II. törvény 38. § (1) bekezdése
szerint 2012. április 15-étıl az általános szabálysértési hatóság a fıvárosi, megyei kormányhivatal. 2012.
április 15-e elıtt az általános szabálysértési hatósági hatáskör a települési jegyzıknél volt. A törvény 254.
§ (2) bekezdése kimondja, hogy az önkormányzatok 2012. május 31. napjáig kötelesek hatályon kívül
helyezni az önkormányzati rendeletekben meghatározott szabálysértési rendelkezéseket. Fentiek alapján
megvizsgáltuk, hogy mely hatályos önkormányzati rendeleteink tartalmaznak szabálysértési
tényállásokat, rendelkezéseket, melyeket hatályon kívül helyezni szükséges. A Magyarország helyi
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önkormányzatairól szóló 2011. évi CXXXIX. törvény (új Ötv.) 51. § (4) bekezdése biztosítja az
önkormányzatok számára, hogy a megszőnı önkormányzati szabálysértési rendeletalkotási jogosultság
helyett a tiltott, közösségellenes magatartások esetében közigazgatási bírságot megállapító
önkormányzati rendeletet alkothassanak. Ez a gyakorlatban azt jelenti, hogy minden olyan magatartás
esetében, mely az új törvényi szabálysértési szabályozási körben nem szabályozott, lehetısége van az
Önkormányzatnak közigazgatási bírság kiszabása mellett ún. tiltott közösségellenes magatartás
meghatározására önkormányzati rendeletben.
A Képviselı-testület 7 igen szavazattal, nem és tartózkodás nélkül elfogadta a rendeletalkotási
javaslatot.
Dunabogány Község Önkormányzatának Képviselı-testülete megalkotja Dunabogány
Község Önkormányzata Képviselı-testületének 8/2012. (V. 31.) önkormányzati rendeletét
az önkormányzat rendeletekben meghatározott szabálysértési rendelkezések hatályon
kívül helyezésérıl.
A rendelet a jegyzıkönyv melléklete.
3. Napirendi pont: Hegyalja úti beékelıdött önkormányzati út (30/4 hrsz) forgalomképessé
nyilvánítása, eladási ajánlattétel
Pályi Gyula ismertette az ingatlan elhelyezkedését, korábbi funkcióját. Az ingatlan út funkciója mára
megszőnt, ugyanis a hátsó telkek más irányból megközelíthetıvé váltak. A 30/3 hrsz.-ú ingatlan
tulajdonosa jelezte, hogy megvásárolná ezt az ingatlant, ezért vételi ajánlatot kell tenni, 5.000,- Ft/m2
árat javasol azzal, hogy amennyiben az adásvétel nem jön létre, bérleti szerzıdés kötését fogja javasolni.
A Képviselı-testület tagjai egyetértettek abban, hogy magasabb árat határozzanak meg, bruttó 6.000,Ft/ m2 induló árat indítványoztak.
A Képviselı-testület 7 igen szavazattal, nem és tartózkodás nélkül elfogadta a határozati javaslatot.
52/2012. (V. 17.) önkormányzati határozat
1. Dunabogdány Község Önkormányzatának Képviselı-testülete úgy dönt, hogy a Dunabogdány
Község Önkormányzatának tulajdonában álló és törzsvagyonába tartozó 30/4 helyrajzi számú,
kivett közterület megjelöléső 102 m2 nagyságú ingatlant a forgalomképtelen törzsvagyonból
kivonja, és forgalomképessé nyilvánítja.
2. Dunabogdány Község Önkormányzatának Képviselı-testülete úgy dönt, hogy a 30/4 helyrajzi
számú, kivett közterület megjelöléső 102 m2 nagyságú ingatlant vételre kijelöli, 6.000,- Ft/m2
áron.
Felelıs: Pályi Gyula polgármester
Határidı: a kérelmezı értesítésére: a döntést követı 15 napon belül
Pályi Gyula javasolta, hogy a meghívó szerinti 5. és 6. napirendi pont tárgyalását vegyék elıre, melyet
ügyrendi szavazással a Képviselı-testület 7 igen szavazattal, nem és tartózkodás nélkül elfogadott.
4. Napirendi pont: Dunabogdány község helyi építési szabályzatának és szabályozási tervének
módosítása. A Bergmann tó és a Stampok szabadidıpark koncepciója
Pályi Gyula köszöntötte a napirendhez meghívott személyeket, majd átadta a szót Gajdos István
településrendezési vezetı tervezınek.
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Gajdos István ismertette a Duna-Ipoly Nemzeti Park Igazgatóság helyszíni bejárásának eredményeit,
miszerint a területen nem tartja szükségesnek az Igazgatóság az éves természet-értékelést. Az
Igazgatóság a helyszíni bejárást követıen elızetes állásfoglalását megadta, azt figyelembe véve
készítették el a szabályozási terv módosítás egyeztetési anyagát.
A javaslatuk szerint a Bergmann-tó környékén az erdı és a természetes patak menti területek a jelenlegi
besorolásban maradnának, de van lehetıség építmény elhelyezésére. A beépítési % mértéke jelenleg 2
%, a beépíthetı terület csak a jelzett részen lehetséges. Céljuk a szabályozással az, hogy egy törvényes
állapot rendezés valósuljon meg, az eltérı terület használatok rendezésével, a tulajdonosi szándékoknak
megfelelı hasznosíthatóság biztosításával. A területhez kapcsolódó Má-terület rendezését külön
eljárásban javasolják.
A javaslat szerint a Stampok park területrészen kialakult a végleges elképzelés a különbözı funkciók
betervezésével.
Pályi Gyula indítványozta, hogy a Stampok László által kért ún. kiszolgáló létesítmények felsorolása is
kerüljön be a területen elhelyezhetı építmények körébe, továbbá az építési helyek megjelölését a 0236/3
és 0234/2 hrsz.-ú területrészen egyelıre töröljék.
Gajdos István a kereskedelmi és szolgáltató épület elhelyezését nem tartja lehetségesnek, ehelyett
szálláshelyhez kapcsolódó kereskedelmi tevékenység végezhetı, a kiszolgáló épület (raktár, csarnok,
iroda, szociális blokk, gép- és felszerelés tároló, karbantartó mőhely, szolgálati-személyzeti lakóépület)
építmények szerepeltetését tartotta elképzelhetınek.
A Képviselı-testület 7 igen szavazattal, nem és tartózkodás nélkül elfogadta a határozati javaslatokat.
53/2012. (V. 17.) önkormányzati határozat
Dunabogdány Község Önkormányzatának Képviselı-testülete úgy dönt, hogy kéri az A.D.U. Építész
Iroda Kft.-t arra, hogy a Dunabogdány Bergmann-tó és Stampok szabadidıpark tervezett
szabályozása során a 0234/2 és 0236/3 hrsz.-ú ingatlanokról az építési hely kijelölés törlésre kerüljön,
továbbá a területen K-R övezetben elhelyezhetı építmények felsorolása egészüljön ki Az elhelyezhetı
rendeletetéseket kiszolgáló épület (pl.: raktár, csarnok, iroda, szociális blokk, gép- és felszerelés tároló,
karbantartó mőhely, továbbá egy db szolgálati-személyzeti lakás) kategóriával.
Felelıs: Pályi Gyula polgármester
Határidı: azonnal
54/2012. (V. 17.) önkormányzati határozat
Dunabogdány Község Önkormányzatának Képviselı-testülete úgy dönt, hogy a Dunabogdány
helyi építési szabályzatának és szabályozási tervének módosítása (Bergmann-tó és Stampok
szabadidıpark) Egyeztetési anyagát véleményezésre megküldi az eljárásban résztvevı szervek,
hatóságok részére.
Felelıs: Pályi Gyula polgármester
Határidı: azonnal
5. Napirendi pont: Településrendezési tervek módosítása, A.D.U. Építész Iroda Kft. ajánlata
Pályi Gyula ismertette a településrendezési terveket, illetıleg a helyi építési szabályzat és szabályozási
terv módosítását szükségessé tevı igényeket, melyek részben jogszabályi változásokból, részben
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önkormányzati, részben pedig lakossági igényekbıl tevıdtek össze. Ezekre tételes árajánlatot kért az
A.D.U. Építész Iroda Kft.-tıl, ez alapján elkészítette a javasolt költségviselési javaslatot is. Több
esetben jelezték már korábban az érintettek, hogy vállalják a rájuk esı költséget, a pontos számok
ismeretében ezt véglegesíteni szükséges.
A Képviselı-testület 7 igen szavazattal, nem és tartózkodás nélkül elfogadta a határozati javaslatot.
55/2012. (V. 17.) önkormányzati határozat
Dunabogdány Község Önkormányzatának Képviselı-testülete úgy dönt, hogy jóváhagyja az
A.D.U. Építész Iroda Kft.-nek a településrendezési tervek módosítása tárgyában tett 1.490.000,- Ft
+ ÁFA összegő ajánlatát, egyúttal felhatalmazza a polgármestert, hogy az érintett személyeket a
rájuk esı költségek viselése érdekében nyilatkozattételre hívja fel.
Felelıs: Pályi Gyula polgármester
Határidı: a döntést követı 30 napon belül
Fehérvári Anna 18:35 órakor távozott, a Képviselı-testület 6 fıvel határozatképes.
6. Napirendi pont: Dunaparti parkolási rend szabályozása a nyári fürdési szezon alatt
Liebhardt András ismertette az elkészített parkolótervet, mely szerint 54 db parkolóhely kialakítható a
strand parkolójában és a Mővelıdési Ház kertjében. A legfontosabb szempontja a fizetı parkolás
kialakításának a rend biztosítása, fıleg a zsúfolt meleg nyári napokon. Ehhez a Strand utca forgalmi
rendjének szabályozása is indokolt, itt a menetirány szerinti jobb oldalon a fıúttól számítva 5 métertıl
kb. 35 méterig képzelhetı el további parkolóhelyek kijelölése. Ez alatt várakozni tilos tábla kihelyezése
szükséges a kétirányú forgalom biztosítása érdekében. A másik oldal a Forgó Étterem tulajdona. A
parkolási díj szedésével kigazdálkodható a parkolóır díja és járulékai.
A Képviselı-testület 4 igen szavazattal, 1 nem szavazat és 1 tartózkodás mellett elfogadta a határozati
javaslatot.
56/2012. (V. 17.) önkormányzati határozat
1. Dunabogdány Község Önkormányzatának Képviselı-testülete úgy dönt, hogy a Duna parti
strand környékén (Strand utca, strandparkoló, Mővelıdési Ház kertje) fizetı parkolást vezet be
június 15. és szeptember 15. napja közötti idıszakban, naponta 9:00 és 18:00 óra között. A
parkolás díja 500,- Ft / nap.
2. Dunabogdány Község Önkormányzatának Képviselı-testülete úgy dönt, hogy a Strand utca
menetirány szerinti jobb oldalán a kétirányú forgalom biztosítása érdekében megállni és
várakozni tilos táblát helyez ki a Kossuth L. úttól számítva 35 méter távolságban (Forgó
Sörözı vonalában).
3. Dunabogdány Község Önkormányzatának Képviselı-testülete felkéri a körzeti megbízottat,
hogy a fizetı parkolás beindulásának idıszakában személyes jelenlétével is segítse az új,
megváltozott szabályozás érvényre jutását.
Felelıs: Pályi Gyula polgármester
Határidı: 2012. június 15.
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7. Napirendi pont: LVX-982 forgalmi rendszámú tehergépkocsi üzemeltetése
Pályi Gyula ismertette a Bob-Cat Kft.-vel megkötött szerzıdést, valamint a használatba vevı által
teljesített szerzıdéses feladatokat. A téli idıszakban folyamatos készenlétet biztosítanak, továbbá
hókotrás, szóróanyag szórás feladatot végeznek, majd a szóróanyag söprése is elvégzendı feladata.
Ezen kívül a nem szilárd burkolatú utak javítási munkálatai, különbözı önkormányzati és intézményi
fuvarok, és a felmerülı területrendezési munkák elvégzése során áll az Önkormányzat rendelkezésére
személyzettel együtt a gépjármő. Felsorolta a használatba vevı kötelezettségeit, valamint a kialakult
gyakorlat szerint általuk vállalt tételeket.
A Képviselı-testület egyetértett abban, hogy a szerzıdést a kialakult gyakorlat a tényleges használathoz
kell igazítani.
8. Napirendi pont: DMRV-vel kötendı szerzıdések
Pályi Gyula ismertette az ivóvíz ellátó rendszer és a szennyvízelvezetı rendszer 2012. évi nem
halasztható rekonstrukciós munkálatait. Az ivóvíz rendszerben a Duna köz vezeték rekonstrukció I.
ütem 200 fm hosszban a rendelkezésre álló hitelkeretbıl finanszírozható, a DMRV Zrt. megküldte az
erre vonatkozó vállalkozási szerzıdést. Az ivóvíz rendszer rekonstrukció II. üteme és a Rókus
kápolnánál lévı szennyvíz átemelı munkálatait is idén elvégezné a DMRV Zrt., a kivitelezés befejezését
követıen állítana ki számlát 60 napos fizetési határidıvel, melyet a 2013. elsı negyedévi bérleti díjas
számlával kezdıdıen számla kompenzációként érvényesítene a tartozás meglétéig.
A Képviselı-testület 6 igen szavazattal, nem és tartózkodás nélkül elfogadta a határozati javaslatokat.
57/2012. (V. 17.) önkormányzati határozat
Dunabogdány Község Önkormányzatának Képviselı-testülete úgy dönt, hogy jóváhagyja az
Önkormányzat és a DMRV Zrt. (2600 Vác, Kodály Z. út 3.) között a Dunabogdány, Duna köz
ivóvíz rekonstrukció I. ütem tárgyú vállalkozási szerzıdést, egyúttal felhatalmazza a polgármestert
a szerzıdés aláírására.
Felelıs: Pályi Gyula polgármester
Határidı: a szerzıdés megkötésére: azonnal
58/2012. (V. 17.) önkormányzati határozat
Dunabogdány Község Önkormányzatának Képviselı-testülete úgy dönt, hogy a Dunabogdány,
Duna köz ivóvíz rekonstrukció II. üteme, „A” gépház szivattyú-csere, valamint a Dunabogdány
„Kápolna” szennyvíz átemelı rekonstrukciós munkálatainak megvalósítására és elszámolására
vonatkozó Együttmőködési megállapodás jóváhagyása elıtt további egyeztetést tart szükségesnek,
ezt követıen dönt a megállapodásról.
Felelıs: Pályi Gyula polgármester
Határidı: a Kft. értesítésére: a döntést követı 8 napon belül
9. Napirendi pont: Egyebek
a) Zenebölcsi helyiséghasználati kérelme
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A zenebölcsi foglalkozásokat tartó Mészáros Mónika kérelemmel fordult az Önkormányzathoz,
miszerint a pályázati keretek között elindult, ingyenes foglalkozásokat a pályázat lezárultát követıen is
folytatni kívánja, hetente egy alkalommal, térítésmentes helyiséghasználat iránt fordult az
Önkormányzathoz.
A Képviselı-testület 6 igen szavazattal, nem és tartózkodás nélkül elfogadta a határozati javaslatot.
59/2012. (V. 17.) önkormányzati határozat
Dunabogdány Község Önkormányzatának Képviselı-testülete úgy dönt, hogy Mészáros Mónika
részére zenebölcsi foglalkozáshoz helyiséget biztosít a Mővelıdési Házban, a fizetendı bérleti díj
alkalmanként a beszedett bevétel 30 %-a.
Felelıs: Liebhardt András igazgató
Határidı: a kérelmezı értesítésére: a döntést követı15 napon belül
b) Tanuszoda bérleti szerzıdés meghosszabbítása
A Képviselı-testület 6 igen szavazattal, nem és tartózkodás nélkül elfogadta a határozati javaslatot.
60/2012. (V. 17.) önkormányzati határozat
Dunabogdány Község Önkormányzatának Képviselı-testülete úgy dönt, hogy az Önkormányzat
és a Dunabogdányi Vízmő Nonprofit Kft. között a tanuszoda használatba adása tárgyában 2006.
december 7-én létrejött szerzıdést 2012. december 31. napjáig meghosszabbítja.
Felelıs: Pályi Gyula polgármester
Határidı: a döntést követı 15 napon belül
c) Sportszálló kialakítás
Pályi Gyula kiosztotta a spotpálya öltözıépület tervezett bıvítését és sportszálló létesítését tartalmazó
tervet.
Pályi Gyula megköszönte a testületi ülésen való részvételt, és az ülést 20:15 órakor bezárta.

K.m.f.

Pályi Gyula
polgármester

Dr. Németh József
jegyzı
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